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Over Zwevegem 

Zwevegem ligt in het zuiden van de Belgische provincie West-Vlaanderen, tussen de Schelde en de 

Leie, en is door de nabijheid van de spoorweg (Station Kortrijk) en de snelweg E17 (A14) gemakkelijk 

te bereiken.  

Het noordwestelijke deel van de gemeente, ongeveer een vierde van de oppervlakte, is verstedelijkt 

en leunt aan bij de industriële Leievallei (Kortrijk, Harelbeke). In het oosten en vooral in het zuiden 

(de Scheldevallei) is Zwevegem nog landelijk van uitzicht. De open ruimte staat er geboekt als 

"landschappelijk waardevol gebied" (deelgemeente Otegem en voor Sint-Denijs).  

Zwevegem is een interessante gemeente met een rijke verscheidenheid van zowel open en landelijk of 

landschappelijk gebied, woongebied en industrie. De grootste troef is wel de open ruimtes met vol van 

recreatieve mogelijkheden. Proef de natuur te voet, met de fiets,... Het kanaal Bossuit-Kortrijk biedt 

aantrekkelijke waterrecreatie en pleziervaart.  

Zwevegem is een welvarende gemeente, met een hoog gemiddeld inkomen en een lage 

werkloosheidsgraad dat ligt onder het Vlaams en streekgemiddelde. Zwevegem is ook een veilige 

gemeente. Er is een uitgebreide infrastructuur, vooral voor wegenis, onderwijs, sport, cultuur, 

waarvoor het onderhoud de gemeente jaarlijks aanzienlijke budgetten voorziet in haar begroting. De 

gemeente Zwevegem heeft een bruisend verenigingsleven en een goede samenwerking met tal van 

vzw's, raden en comités allerhande. 

Over de dienst 

 

De groenarbeider werkt binnen de afdeling publieke ruimte, dienst groen, natuur en landschap. De 

afdeling publieke ruimte bestaat uit de uitvoerende diensten groen, natuur en landschap; wegen en 

infrastructuur; gebouwen; containerpark en Proper Zwevegem. De administratie van de afdeling wordt 

verzorgd door de administratieve cel en de cel planning en dossiervorming. Aan het hoofd van de 

dienst groen staat een deskundige groen. 
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Over de functie 

 

Functiebenaming 

 

Technisch assistent groen en natuur 

Niveau D (D1-D2-D3) 

 

Relaties 

 

Intern: 

 Rapporteert aan de ploegverantwoordelijke 

 Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie 

 

Extern: 

 Relatie met de burger 

 Relatie met aannemers 

 

Basisdoelstelling 

 

Aanleggen en beheren van het openbaar groen en de natuur in woon- en buitengebieden teneinde bij 

te dragen tot een kwalitatieve en duurzame publieke ruimte. 

 

Resultaatsgebieden 

 

Aanleggen van openbaar groen 

 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 Aanleggen van groenzones  

 Aanplanten en/of renoveren  van openbaar groen  

 Aanplanten van straatbeplantingen , zoals straatbomen 

 Aanleggen van bloemenperken met perkplanten en met doorlevende vaste planten 

 Beplanten van bloembakken, -torens en -schalen 

 Uitvoeren aanleg volgens de regels der kunst 

 

Beheren van openbaar groen en natuur 

 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 Onderhouden van groenelementen zoals parken, plantsoenen, begraafplaatsen, 

natuurgebieden, kleine landschapselementen, hoogstambomen,  … 

 Maaien van gazons en grasbermen 

 Snoeien van bomen en heesters 

 Onderhouden van bebloeming in perken en in bloemschalen/ -torens 

 Bestrijden van onkruid tussen beplantingen en op verhardingen 

 Uitvoeren onderhoud volgens de regels der kunst 

 Instaan voor sneeuw- en ijzelbestrijdingen tijdens de winterperiode 

 Rapporteren van schade, defecten en onveilige situaties 

 Rapporteren van klachten 
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Onderhouden van materieel, machines, voertuigen en het magazijn 

 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 Reinigen van het gebruikte materieel 

 Onderhouden van machines, voertuigen en het magazijn 

 Rapporteren aan de ploegverantwoordelijke en de technisch assistent garage bij defecten 

 

Dimensies 

 Voltijdse of deeltijdse functie  

 Deze functiebeschrijving is niet beperkend en kan aangepast worden aan nieuwe situaties of 

organisatorische accenten binnen het bestuur. 

 

Profiel 

 

Kennis 

 

 Kennis van de verschillende domeinen en technieken van manuele arbeid 

 Kennis van  aanleg- en onderhoudstechnieken  

 

Vaardigheden 

 

 Technisch vaardig 

 Communicatief vaardig 

 Organisatorisch vaardig 

 

Attitudes 

 

 Zin voor veiligheid en netheid 

 Teamplayer 

 Zelfstandigheid 

 Initiatief nemen 

 Flexibiliteit 

 Leerbereidheid 

 

Over de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden 

 

1. Toelatingsvoorwaarden 

Om toegang te hebben tot een functie bij het gemeentebestuur moet je: 

1. beschikken over een gunstige vermelding op het uittreksel uit het strafregister; 

2. de burgerlijke en politieke rechten genieten; 

3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie; 

 

2. Aanwervingsvoorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moet je: 

1. Nederlands spreken, begrijpen en schrijven; 

2. slagen voor de selectieprocedure; 

3. beschikken over een rijbewijs B, bij voorkeur rijbewijs BE. 



 

 

aanwervingsbrochure 
   5 

 

 

Over de selectieprocedure 

 

Om aangesteld te kunnen worden als groenarbeider dien je volgende selectieprocedure te doorlopen: 

Praktisch gedeelte    60/100 

 

Uitvoeren van een werkopdracht waardoor de grondige technische kennis en -vaardigheid van 

de kandidaat blijkt. 

 

Mondeling gedeelte    40/100 

 

a. Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke 

vereisten van de functie, de motivatie en de interesse voor het werkterrein. 

b. Materieel- en materiaalkennis. 

 

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat minstens 50% van de punten halen op elke proef of gedeelte 

afzonderlijk, en 60% op het geheel van de selectie. 

 

Je ontvangt het resultaat van de selectie. Je hebt op eigen verzoek toegang tot de selectieresultaten 

in overeenstemming met de bepalingen van het decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid 

van bestuur. 

 

Over de selectiecommissie 

 

Een selectiecommissie voert de selecties uit. Voor de samenstelling van de selectiecommissies gelden 

de volgende algemene regels: 

1. de selectiecommissie bestaat uitsluitend uit deskundigen (op vlak van personeelsselectie); 

2. elke selectiecommissie bestaat uit ten minste 2 leden; 

3. bij afloop van de selectieactiviteiten beraadslaagt de selectiecommissie over het eindresultaat 

en het eindverslag van de kandidaten. De selectiecommissie kan geldig beraadslagen wanneer 

de helft van de leden aanwezig is. De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid 

genomen; 

De voorzitter neemt de leiding van de selectiecommissie. De secretaris ondersteunt de 

selectiecommissie en neemt niet deel aan de eigenlijke selectieactiviteiten en aan de beoordeling van 

de kandidaten.  

 

Over de indiensttreding 

 

Je wordt aangesteld in contractueel verband volgens datum beschikbaarheid. Als je wegens een 

opzeggingstermijn bij een andere werkgever of wegens een andere geldige reden niet onmiddellijk in 

dienst kan treden, bepaalt het college van burgemeester en schepenen de concrete datum van 

indiensttreding in onderling akkoord.  

Je ontvangt een brief waarop de datum vermeld staat waarop je in dienst treedt.  

Niet indiensttreding op de vastgestelde datum, staat gelijk aan verzaking van de aanstelling.  



 

 

aanwervingsbrochure 
   6 

 

Je legt bij de indiensttreding de volgende eed af in handen van de burgemeester: ‘ik zweer de 

verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen’. De weigering tot eedaflegging staat gelijk met 

verzaking van de aanstelling. 

 

Over het salaris 

 

Je wordt bezoldigd volgens de salarisschalen graad Dv (D1-D3).  

Je start in de weddenschaal D1 op de basistrap 0, behalve: 

- indien je beschikt over anciënniteit bij een overheid neem je de anciënniteit volledig mee (ook 

schaalanciënniteit); 

- indien je beschikt over relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige neem je de 

anciënniteit mee met een maximum van 18 jaar. 

 

anciënniteit Bruto maandloon 

0 1.818,33 

1 1.866,18 

2 1.866,18 

3 1.914,03 

4 1.914,03 

5 1.961,88 

6 1.961,88 

7 2.009,74 

8 2.009,74 

9 2.050,75 

10 2.050,75 

11 2.098,60 

12 2.098,60 

13 2.146,45 

14 2.146,45 

15 2.194,30 

16 2.194,30 

17 2.242,15 

18 2.242,15 

 

Zou je graag weten wat je netto zou verdienen rekening houdend met je gezinssituatie? 

Contacteer de personeelsdienst via vacatures@zwevegem.be of via 056 76 55 67 en vraag 

een loonsimulatie.  

 

Over de toelagen 

 

1. Het vakantiegeld 

 

Het vakantiegeld bedraagt voor volle prestaties die gedurende het hele referentiejaar werden verricht 

92% van een twaalfde van het jaarsalaris, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficiënt die van 

toepassing is op het salaris van de maand maart van het vakantiejaar.  

mailto:vacatures@zwevegem.be
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Als je in de maand maart van het vakantiejaar geen of slechts een gedeeltelijk salaris ontvangen hebt, 

dan wordt het percentage vermeld in het eerste lid, berekend op basis van het salaris dat voor 

diezelfde maand betaald zou zijn geweest als je het ambt wel volledig had uitgeoefend.  

 

2. De eindejaarstoelage 

 

Je ontvangt jaarlijks een eindejaarstoelage.  

 

Het bedrag van de eindejaarstoelage is de som van het forfaitaire gedeelte en het veranderlijk 

gedeelte, met dien verstande dat de eindejaarstoelage nooit meer mag bedragen dan een twaalfde 

van het jaarsalaris, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het 

salaris van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar.  

 

Nog voordelen? 

 

1. Maaltijdcheques 

 

Bij een aansluitende tewerkstelling van minimum drie maanden, heb je recht op maaltijdcheques. De 

waarde van één maaltijdcheque bedraagt  € 6 waarvan de werkgeversbijdrage  € 4,91 en de 

werknemersbijdrage € 1,09 bedraagt.  

 

Er wordt één cheque per gewerkte dag of gelijkgestelde dag toegekend bij volledige prestaties 

geleverd gedurende het ganse jaar. 

 

2. De hospitalisatieverzekering  

 

Je kunt vrijwillig aansluiten bij de collectieve hospitalisatieverzekering. Het gemeentebestuur neemt de 

premie voor de hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden die voltijds, halftijds of meer dan 

halftijds werken volledig ten laste. 

 

De premie voor personeelsleden die minder dan halftijds werken, wordt voor de helft ten laste 

genomen. 

 

Familieleden kunnen ook, ten eigen laste, aansluiten bij de collectieve hospitalisatieverzekering. 

 

3. De jaarlijkse vakantiedagen 

 

Een voltijds personeelslid heeft recht op 30 werkdagen betaalde vakantie voor een volledig dienstjaar.  

 

Naargelang de leeftijd stijgt het aantal vakantiedagen: 

1. minder dan vijfenveertig jaar: 30 werkdagen; 

2. van vijfenveertig tot en met negenenveertig jaar: 31 werkdagen; 

3. vanaf vijftig jaar: 32 werkdagen. 

 

Voor het bepalen van de duur van het verlof wordt de leeftijd in aanmerking genomen die je in de 

loop van dat jaar bereikt. 
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4. De feestdagen 

 

Je hebt betaalde vakantie op de volgende feestdagen: 

1. 1 januari 

2. paasmaandag 

3. 1 mei 

4. Hemelvaartsdag 

5. Pinkstermaandag 

6. 11 juli 

7. 21 juli 

8. 15 augustus 

9. 1 november 

10. 2 november 

11. 11 november 

12. 25 december 

13. 26 december 

14. 31 december 

 

5. Interessant uurrooster 

 

Je werkt met een vast uurrooster. Als voltijds medewerker werkt je gemiddeld 38 uren per week. Het 

uurrooster ziet er als volgt uit: 

 Maandag: van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 u. tot 16.30 u. 

 Dinsdag t/m vrijdag: van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 u. tot 16.00 u.  

 

De uren die je presteert buiten het uurrooster, kan je compenseren via inhaalrust.    

 

Nog vragen? 

 

Contacteer de personeelsdienst via e-mail vacatures@zwevegem.be of 056 76 55 67. 

mailto:vacatures@zwevegem.be

